The Torah that Gives Freedom

De Tora die Vrijheid Geeft

Parasha: Behar :  בהר- "On Mount Sinai"
Torah : Leviticus 25:1-26:2
Haftarah : Jeremiah 32:6-27
Gospel : Luke 13:1-33/John 10:22-42

Parasha: Behar:  בהר- "Op de berg Sinaï"
Thora: Leviticus 25:1-26:2
Haftara: Jeremia 32:6-27
Evangelie: Lucas 13:1-33 / Joh.10:22-42

Thought for the Week
The Torah says, "You shall then sound a ram's horn
abroad on the tenth day of the seventh month; on the
day of atonement you shall sound a horn all through
your land. You shall thus consecrate the fiftieth year
and proclaim a release through the land to all its
inhabitants. It shall be a jubilee for you, and each of
you shall return to his own property, and each of you
shall return to his family." (Leviticus 25:9-10) The
Jubilee trumpet is an eternal call to freedom and an
enduring hope for the future. We long to hear the
Jubilee trumpet of Messiah.

Gedachte voor de Week
De Tora zegt: "Gij zult dan een ramshoorn laten horen op
de tiende dag van de zevende maand;. op de dag van de
verzoening zult u een hoorn late horen in heel uw land. U
dient zo het vijftigste jaar te wijden en een vrijlating
afkondigen in heel het land aan al haar inwoners. Het zal
een jubeljaar voor u zijn, en ieder van jullie zal naar zijn
eigen bezit terugkeren, en ieder van jullie zal naar zijn
familie terugkeren." (Leviticus 25:9-10) De Jubeljaar
trompet is een eeuwige roep om vrijheid en een blijvende
hoop voor de toekomst. We verlangen ernaar de
Jubeljaar trompet van de Messias te horen.

Commentary
Just as at Mt. Sinai the trumpet blast called the
redeemed community to the mountain and to the Torah
which was given there, so the trumpet of the Jubilee
Year also calls us back to our roots of freedom. In the
Jubilee, slaves are released. The slave is free to be
who he really is - a man who serves only His God. The
land is also free to be identified with its rightful owner,
the Lord God of Israel.

Commentaar
Net zoals bij de berg Sinai de bazuin de verloste
gemeenschap naar de berg riep en naar de Thora die
daar werd gegeven, roept de trompet van het Jubeljaar
ons ook zo terug naar onze wortels van vrijheid. In het
Jubeljaar worden slaven vrijgelaten. De slaaf is vrij om te
zijn wie hij werkelijk is - iemand die alleen Zijn God dient.
Het land is ook vrij om geïdentificeerd worden met de
rechtmatige eigenaar, de Here God van Israël.

This helps us to understand the words of James. He
encourages us to remember to follow the Torah. He
compares the Torah to a mirror. If a person reads the
Torah and does not do what it says it is like one who
looks into a mirror, walks away and forgets what he
looks like. (James 1:22-25)

Dit helpt ons de woorden van Jacobus begrijpen. Hij
moedigt ons aan om niet te vergeten de Thora te volgen.
Hij vergelijkt de Thora met een spiegel. Als iemand de
Thora leest en niet doet wat die zegt, is het als iemand
die in een spiegel kijkt, weg loopt en vergeet hoe hij eruit
ziet. (Jac.1:22-25)

The Torah is actually a description of what the
righteousness of God looks like on planet earth.
We also know that we who are a New Creation in
Messiah have been made the righteousness of
God in Him. Therefore, the Torah is said to be a
mirror in which we can see what the new "me"
looks like. I need to know what I look like in order
to know how to behave in order to be consistent
with who I now am.

De Tora is eigenlijk een beschrijving van hoe de gerechtigheid van God op de planeet aarde er uit ziet. We
weten ook dat wij, die een nieuwe schepping in de
Messias zijn, in Hem de gerechtigheid van God werden
gemaakt. Daarom wordt van de Thora gezegd dat het
een spiegel is waarin we kunnen zien hoe de nieuwe 'ik'
eruit ziet. Ik moet weten hoe ik eruit zie om te weten hoe
ik me moet gedragen om in overeenstemming te zijn met
wie ik nu ben.

In this analogy, James refers to the Torah as the
"perfect Torah that gives freedom," freedom to be
who we are now. Why does he refer to the Torah as
that which gives "freedom?" Many people teach that
anyone who follows the Torah is in bondage! If we
import our knowledge of Leviticus 25 and its teaching
about the Jubilee Year into James chapter one, the
answer is clear. If Torah is followed with the proper

In deze analogie, verwijst Jacobus naar de Thora als
de "perfecte Tora die vrijheid geeft," vrijheid om te zijn
wie we nu zijn. Waarom verwijst hij naar de Thora als
dat wat "vrijheid" geeft? Veel mensen leren dat
iedereen die de Thora volgt, in slavernij zit! Als we
onze kennis van Leviticus 25 en haar leer over het
jubeljaar naar Jac.1 overbrengen, is het antwoord
duidelijk. Als de Tora met de juiste motieven wordt
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motives and in the power of the Spirit of God, it enables
us to walk a walk of freedom! It gives us the freedom to
be who we now are as new creations, as redeemed
people, as servants of the Holy One of Israel! (See also
Galatians 2:20 and II Corinthians 5:17.)

nageleefd en in de kracht van Gods geest, stelt het ons in
staat om een weg van vrijheid te bewandelen! Het geeft
ons de vrijheid om te zijn wie we nu zijn als nieuwe
creaties, als verlost volk, als dienaren van de Heilige van
Israël! (Zie ook Galaten 2:20 en II Korintiërs 5:17).

Shall we take this even one step further? James
does. He says in James 2:12, "Speak and act as
those who are going to be judged by the Torah that
gives freedom."

Zullen we nog een stap verder gaan? Jacobus doet dat.
Hij zegt in Jac. 2:12, "spreken en handelen als
diegenen die gaan beoordeeld worden door de Thora
die vrijheid geeft."

He is exhorting us to follow the Torah, as he and his
followers all did. He tells us that the Torah may
function like a judge for us. It will ask us, "Did you
believe the Good News of the Living Torah, Yeshua
the Messiah, and therefore live it out?" Did you
believe the "mirror?" Did you remember what you
looked like in the mirror, or forget and live like
something other than what you really are - a new
creation child of God?

Hij vermaant ons om de Thora te volgen, zoals hij en zijn
volgelingen allemaal deden. Hij vertelt ons dat de Tora
als een rechter voor ons kan functioneren. Het zal ons
vragen: "Heb je het Goede Nieuws van de levende Torah
geloofd, Yeshua de Messias, en het daarom in
toepassing gebracht?" Heb je de "spiegel" geloofd? Weet
je nog hoe je eruit zag in de spiegel, of ben je het
vergeten en leef je als iemand anders dan wat je
werkelijk bent - een nieuwe scheppingskind van God?

2

